
 ب سمه تعالي
 قرارداد همکاري در فروش

اين قرارداد يک قرارداد همکاري در فروش محصوالت فروشگاه هاي اينترنتي است  توسط پورتال فروشگاهي و سيستم همکاري 

به مديريت     http://...................com  به آدرس اينترنتي..…………( )نام مجری/شرکت /سایت/صاحب کاالو...(در فروش

 )  قرارداد اين دراز اين پس که  .…………………به آدرس : ..……… صادره از  .………شماره شناسنامه به    …...فرزند  .………آقاي 

به آدرس                                   و فروشگاهناميده مي شود  و...( مجری/شرکت /سایت/صاحب کاال

           فرزند                                                                      به مديريت آقاي/خانم                                            اينترنتي

                                                                                                                   :و آدرس پستي .........................به شماره تلفن                از  صادره        شماره شناسنامه

ناميده  مي  همکاردر اين قرار داد به نام  از اين پس که                            :.                                                 و کد پستي

 شود.

.نت توافق شده در متن اين قراردادبا پورسا مجری موضوع قرارداد:فروش و بازاريابي اينترنتي محصوالت همکار توسط  

از طریق سایت بروژ  محصوالت همکار و فروش  موظف است تا نسبت به بازاريابيمجری :بر اساس اين قرارداد مفاد قرارداد

درصد به عنوان پورسانت دريافت نمايد اين پورسانت براساس ..اقدام نموده  و در ازاي فروش محصوالت مقدار....... مارکت 

سایت و بازاریابی و فروش محصوالت مجری جهت اختصاص دادن پنل فروشگاهی برای همکار و جبران هزینه های سياست 

 همکار ميباشد.

:ايف طرفين قراردادظو  

ساعت کاري سفارش را از حالت معلق خارج  48همکار مي بايست حداکثر در مدت  توسط خریدارن  سفارشبه محض ثبت -1

مي شود و مجری براي اينکار همکار با يوز پسورد خود وارد سايت .کرده و نسبت به بسته بندي سفارش و ارسال آن اقدام نمايد

انجام مي دهد و پس از آماده به ارسال نمودن بروژ مارکت و......در سايت  خود را محصوالت سفارش و بارگذاری عمليات 

خواهد شد در اين مرحله به لحاظ اشکاالتي که در سيستم حسابداري  در سایت بروژ مارکت ثبت سفارشات اين سفارشات وارد 

ايست سفارش را ارسال کند.سايت به وجود خواهد آمد ديگر همکار حق تغيير يا ويرايش سفارش را ندارد و فقط مي ب  

هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه ندارد. مجری کليه هزينه هاي برگشتي محصول به عهده همکار است و-2  

تاخير در ارسال سفارشات که منجر به برگشت شدن سفارش و همچنين انصراف نمودن  ارسال کاالی معيوب و تقلبی و-3

مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در  مجریگردد توسط روژ مارکت پث متضرر شدن سفارشات بدون هرگونه دليل خاصي که باع

.عمل خواهد شد 13مطابق بند صورت تکرار   

محصول و اعالم ثبت محصول  ویرایش  همکار مي تواند عالوه بر  می گيرد  در اختيار همکار قرار بروژ مارکت يک عدد پنل -4

مي باشد و فقط مجری  .اين پنل متعلق به سايتمالي خود را نيز مشاهده نمايدارسال سفارشات توسط پنل وضعيت موجودی 

است. مجریدر مدت قرارداد در اختيار همکار مي باشد و کليه حقوق مادي و معنوي آن متعلق به   

ه ویهر ماه تس ۳و ۲به علت سهولت تسویه حساب مالی بين همکار و مجری  بوده و مجریشماره حساب پنل متعلق به -5

می گردد.بعد از کسر پورسانت انجام همکار حاصل از فروش در سایت بروژ مارکت   

ندارد و در صورت مشاهده  مجریهمکار حق اضافه کردن محصول در اين پنل و ارسال محصول توسط اين پنل را با سايتي غير از -6

.عمل مي گردد 13 تخلف مطابق بند  

 



همکار مي بايست همکار مايل به فروش محصولي  نيست در صورتي که موجودي يک محصول به اتمام رسيده و يا به هر دليل -7

ضرر و زیان و مشکالت پيش اماده به در غير این صورت  یا اتمام موجودی را اعالم کند محصول را از پنل خود حذف کند.بالفاصله 

.عهده همکار می باشد  

مي اقدام به جذب بازارياب از روش هاي معمول و قانوني و افزايش سود خود مجری همکاران و سود راي افزايش فروش ب -8

 نمايد.

صورت  ایا سهو امدنچه اشتباهی عبسته بندی و ارسال کاال طبق سفارش مشتری را داشته باشد چناهمکار باید دقت الزم در -9

یمه و خسارت به علت بدنامی و زیر همکار ميباشد و اگر تکرار انجام شود شامل جر مسئوليت و ضرر و زیان مشتری با بگيرد

.وارده را باید پرداخت کند ت بروژ مارکت طبق قانون جریمه و خسارت سوال بردن سای  

همکاري قطع خواهد شد و محصوالت همکار از  مجری در صورت اعالم مراجع ذيصالح مبني بر عدم فروش محصوالت همکار در-10

حذف مي شود و با همکار به طور کامل تسويه حساب خواهد شد. مجری  

وليکن همکار موظف است کليه سفارشات معلق عمل خواهد شد. 10در صورت تمايل طرفين به قطع همکاري نيز مطابق بند -11

مي  و آماده به ارسال نمي باشد و منوط به ارسال سفارشات معلق را ارسال نمايد در غير اينصورت امکان تسويه حساب ميسر

به مدت يک هفته به ميزان مبلغ سفارشات معلق از  و آماده به ارسال در صورت امتناع همکار به ارسال سفارشات معلقباشد.

و سپس قرارداد فسخ خواهد شد.حساب وي کسر و تسويه حساب انجام   

و يا هرگونه اعتراض خريدار با -عدم تطابق محصول با سفارش-قيمت-مسئوليت سفارشات ارسالي شامل هرگونه خرابي-12

بر همين اساس در پنلي که در اختيار همکار قرار مي گيرد و همچنين  هيچگونه مسئوليتي در اين قبال ندارد مجریهمکار بوده و 

ثبت و تلفن پشتيبانی قيد ميشود. نام بروژ مارکتدر فاکتورهاي صادره آدرس   

حذف خواهد شد و با همکار تسويه حساب  مجریدر صورت بروز تخلف هاي مندرج در بندهاي فوق کليه محصوالت همکار از -13

 کامل انجام مي گردد

 مي باشد                 شعبه:             بانک:                                  به نام:                                شماره حساب همکار:-14

با کسر پورسانت و جبران ضرر و مبِلغ فروش طبق قرارداد و به ازای فروش محصوالت همکار  و دریافت  مجری متعهد می گردد،

همکار  واریز نمایيد. وارد شده از طرف همکار به شماره حساب معرفی شده از طرفزیانهای   

  موظف استمجری رخ دهد مجری و يا هک شدن و يا هرگونه اشکالي که به طور ناگهاني براي مجری در صورت فيلتر شدن -15

.اشکال نمایيداشکال رفع   

)شامل فروش محصوالت غير مجاز توسط پنل رکت سنتر در صورتي که تخلف بر عهده همکار باشدبروژ ما در صورت فيلتر شدن -16

جبران ضرر و زیان به عهده همکار می باشدو شامل ضرر و زیان به سایت و مجری گردد  و...(  

و یا راجع ،کليه اختالف و دعاوی ناشی از آن ایران می باشدو باتوجه به محل انعقاد قرارداداین قرارداد تابع جمهوری اسالمی  -17

اجرا خواهد شد.جمهوری اسالمی ایران در شهر تهران قضایی ع صالح به آن به مرج  

با تایيد و هرکدام حکم واحد دارند  تنظيم گرديده.....................................در تاريخ  و دونسخه بند81صفحه و 2اين قرارداد در -81

عد بدان خواهد بود.مت()همکار قرارداد مورد تایيد قرار ميگيرد و فروشنده  

 

و شرط قرارداد قرارداد همکاری با بروژ مارکت رامطالعه کردم 

                                                                                  راپذیرفتم.

                                                                          


